ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. новембар 2019.

БРОЈ

1245

ПЕТАК • 1. новембар 2019.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLIV

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У ПАРАГЛАЈДИНГУ

ШАМПИОНСКИ ЛЕТ
ВРШАЧКИХ ОРЛОВА

стр.22.

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ВРШЧАНА
стр. 2.

ИНТЕРВЈУ

ШАНДОР ВИТ
стр. 6 - 7

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. новембар 2019.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПИЛОТ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА

НОВЕ МЕРЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА
У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње
„Инклузија Рома и других маргинализованих
група у Србији“, који имплементира Немачка
организација за међународну сарадњу ГИЗ, у
Клубу посланика званично је потписан Споразум
о сарадњи са пилот градовима и општинама.
У потписивању Паноа сарадње и Споразума
учествовали су градови и општине широм
Србије - Алексинац, Врање, Вршац, Крагујевац,
Крушевац, Пирот, Пожаревац и Суботица, док
се у Београду програм тренутно спроводи у
градским општинама Звездара и Нови Београд.
Споразумом je најављен почетак сарадње
са овим градовима и општинама, која обухвата
пружање техничке подршке у спровођењу мера
за социјално укључивање Рома и Ромкиња и
реинтеграцију повратника/ца по Споразуму о
реадмисији на локалном нивоу.
Церемонијалном
потписивању
Паноа
сарадње присуствовао је амбасадор Савезне
Републике Немачке у Србији,Томас Шиб,
истакавши значај овакве иницијативе која ће
допринети даљем напретку на пољу интеграције
маргинализованих група.
- Важно је да заједно радимо на оваквим
пројектима, да истичемо различитости и да
јачом сарадњом између Немачке и Србије
пружимо велику и значајну помоћ Ромима
и другим маргинализованим групама. До
сада смо прикупили значајна средства и у
оквиру иницијативе за инклузију помогли смо
бројним општинама, неформалним групама и
организацијама, као и појединцима да пронађу
запослење, а ученицима и студентима да
добију стипендије за факултете зарад бољег
образовања. Велики значај за припаднике
маргинализованих група имају локалне

структуре и драго ми је што имамо 15 општина
и 12 градова који показују велики ангажман на
овом пољу, истакао је Томас Шиб.
Пројекат инклузије се реализује у сарадњи
са кабинетом потпредседнице Владе Републике
Србије и министарке грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Зоране Михајловић, која је
уједно и председница Kоординационог тела за
праћење и реализацију Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период од 2016. до 2025. године.
- Посебно желим да се захвалим Немачкој
и ГИЗ-у који је са нама у Kординационом

телу и бави се инклузијом Рома и Ромкиња.
Влада је опредељена по питању инклузије
маргинализованих група и настоји да ово
не буде само прича, идеја и жеља, већ да у
реалном животу покажемо шта све можемо да
урадимо и да се као држава изборимо да сви
грађани и грађанке имају једнака права. Оно
што јесте критична тачка је спровођење акција,
стратегија и планова на локалном нивоу. Баш
зато је данашњи Споразум веома важан да
можемо заједно да радимо на томе да од Рома
и Ромкиња добијемо директан одговор шта
смо то поправили у претходном периоду и шта

Потписивање споразума о сарадњи са пилот градовима и општинама

је потребно да се унапреди како би сви имали
достојанствен, и живот какав заслужују, изјавила
је проф. др Зорана Михајловић.
Град Вршац представља пример добре
праксе у пружању услуга социјалне заштите, а
једна од спона између Рома и Ромкиња и Града
Вршца је мобилни тим који ради с њима на
терену.
Вршац је последњих неколико година
много урадио на унапређењу положаја свих
маргинализованих друштвених група, а посебно
када су у питању Роми и Ромкиње, које пратимо у
свим сегментима почев од здравља и обрзовања
преко услова становања до запошљавања.
Оно што смо урадили у последње две године
је и доношење стратешких докумената који
се односе на социјално укључивање Ромске
популације, а пре свега оперативни план по
коме делујемо на терену, где је чак кординаторка
нашег мобилног тима социјалне подршке управо
Ромкиња. Чињеница која говори у прилог томе да
смо на правом путу је и почетак имплементације
два пројекта у области запошљавања Рома која
се финансирају средствима ЕУ и управо је то
један од разлога што је Град Вршац наведен
као пример добре праксе када је у питању
пружање услуга социјалне заштите, изјавила
је градоначелница града Вршца, Драгана
Митровић.
Трећа компонента пројекта Немачке
развојне сарадње „Инклузија Рома и других
маргинализованих група у Србији“ усмерена
је ка унапређењу оквира, структуре и
механизама за спровођење наведене Стратегије
на националном и локалном нивоу, уз
охрабривање промене ставова у друштву према
маргинализованим групама у Србији.

ДОНАЦИЈА ЛИДЛ СРБИЈА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ВРШАЦ“

ШАНСА ЗА ПОСАО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба за запошљавање Филијала Вршац (НСЗ) организовала је
Сајам запошљавања у великој сали Хотела „Србија“ у Вршцу, 24. октобра. Сајам је
био изузетно посећен, незапослени Вршчани показали су велико интересовање.
На сајму се представило 30 фирми које су исказале потребу за запошљавање 208
лица са територије Града Вршца, општина Пландиште и Бела Црква.
Занимања која су тражена јесу: професионални војници, агенти за теренску
продају, радници у производњи, продавци, ЦНЦ оператери, комерцијалисти,
касири, точиоци горива, рецепционари, кувари, возачи, аутоелектричари,
аутомеханичари, аутолимари, хигијеничари, баштовани, месари, кувари,
конобари, саветници за продају осигурања, електричари, електроинсталатери,
електротехничари енергетике и други.
Задовољан сам одзивом незапослених, али и бројем послодаваца, ово је
један од већих сајмова запошљавања, каже Радојица Лазин, директор Националне
службе за запошљавање Филијале Вршац. – Надамо се да ће Национална служба
за запошљавање и овакви сајмови оправдати улогу и поверење, јер и послодавци
и незапослени све више виде наш значај у посредовању при запошљавању.
Био је ово други Сајам запошљавања који је Филијала Вршац организовала ове
године. Сајам је прилика за незапослене да се директно представе послодавцу и
предају своју радну биографију. Отвореног је типа тако да су, поред незапослених
лица, Сајму могли да присуствују и запослени који су заинтересовани и траже
промену запослења.
Отварању Сајма присуствовали су представници локалне самоуправе која
пружа подршку НЗС у реализацији активних мера запошљавања.
За разлику од ранијих, ове године имамо све мањи број незапослених
људи, с овим месецом то је око 3.600, а подсетио бих да је било 4.000 крајем 2018.
године, нагласио је Мирослав Ступар, члан Градског већа задужен за привреду.
– Добро је то што се повећава број запослених људи. У 2017. и 2018. години број
запослених био је око 14.100, а сада је 14.580, што показује да имамо реално
запошљавање. Ови сајмови су јако добри и све већи број људи преко сајма налази
посао.
На штанду НСЗ послодавци су могли да добију све информације о јавним
позивима за запошљавање који су тренутно отворени, а незапосленим лицима
пружена је помоћ око писања радне биографије.
Национална служба за запошљавање позвала је на Сајам запошљавања и
ученике завршних година овдашњих средњих школа, како би се упознали са
тржиштем рада и потребама послодавца. Јер, за средњошколце је важно да
остваре контакт са послодавцима ради стручне праксе или касније запослења, јер
су на сајму исказане потребе за наредних шест месеци.
Ј.Е.

НА ЕВИДЕНЦИЈИ 6927 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Према информацији НСЗ Филијале Вршац, тренутно се на евиденцији
налази 6.927 незапослених лица, од тога у Вршцу 3.554, у Пландишту 1.034
и у Белој Цркви 2.339. Последњих година Филијала бележи смањење броја
незапослених, па је тако у овом периоду прошле године на евиденцији
било 8.356 незапослених лица.

ОПЕРАЦИОНИ БЛОК

Представници
компаније
Лидл Србија посетили су
Општу
болницу
„Вршац“
како би уручили неопходну
потрошну робу овој установи,
али и обишли операциони
блок за који је ова компанија
такође обезбедила средства
- за куповину потрошног
материјала
за
електројединице за рад у операционом
блоку. Овом акцијом, као и
другима које спроводи широм
Србије, компанија жели да
конкретним потезима помогне
локалним
заједницама
и
позитивно утиче на окружење
у којем послује.
Уручењу
донације
присуствовали су директор
Опште
болнице
„Вршац“
др мед. Јон Оморан, као и
руководилац корпоративних
комуникација Лидла Србија
Мартина Петровић.
Овом
донацијом
настављамо
да
у
дело
спроводимо једно од наших
основних начела: допринос
бољем квалитету живота људи
у местима у којима послујемо.
Изузетно смо поносни што
смо у прилици да помогнемо
стварању још бољих услова
рада и лечења у Општој
болници „Вршац“, која важи
за установу од регионалног
значаја, истакла је Петровић.
В.д.
директора
Опште
болнице „Вршац“ др мед.
Јон
Оморан,
приликом
уручења донације, захвалио
се компанији Лидл Србија,
истакавши значај који ће
потрошни
материјал
за
електро-јединице
имати
у свакодневном раду ове
здравствене установе.

Донација Лидл Србија вршачкој Болници
- У име Опште болнице начелник
Службе
опште
„Вршац, као и у своје име, хирургије Опште болнице
захваљујем
компанији „Вршац“. – Ова донација је
Лидл Србија као друштвено важна да функционишемо
одговорној
компанији, без застоја, јер инструменти
на
донацији
потрошног ништа не значе без потрошног
материјала
за
опремање материјала.
Добили
смо
електро-јединица
за неутралне електроде, које се
операциони блок. Ова донација постављају на пацијента да не
нам је омогућила да подигнемо би дошло до опекотина у току
на виши ниво безбедност и операционог захвата, као и
сигурност операција, изјавио каблове и држаче за електро
је др Оморан.
нож.
Препознавши
потребе
Подсетимо, Лидл је своју
ове здравствене установе, продавницу у Вршцу отворио у
компанија је, осим потрошног новембру 2018. године.
материјала
за
електроКомпанија Лидл део је
јединице
за
опремање немачке Шварц групе, једног
операционе
сале,
овој од водећих прехрамбених
установи донирала и потрошну трговинских ланаца у Европи.
робу за свакодневни рад – Послује у 32 земље широм
течне сапуне, убрусе, средства света и броји више од 287.000
за чишћење и слично.
запослених. Лидл је у Србији
- Ми за сад функционишемо своје
прве
продавнице
без икаквих сметњи, немамо отворио у октобру 2018. године
никакве
листе
чекања, и тренутно има 33 продавнице
нагласио је др Зоран Илић, у 24 града широм земље.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Нашло се начина да се испуни обећано.
Према речима градоначелнице, међу значајнијим
пројектима је реконструкција Позоришта, средствима из
градског буџета удруженим са Министарством културе путем
конкурса „Градови у фокусу“.
- Учешћем на различитим конкурсима виших нивоа власти,
успели смо да, за своје суграђане, обезбедимо реализацију
веома важних пројеката, а један од њих је изградња ретенције
Уљма, истакла је градоначелница Митровић. – Радови су
почели пре нешто више од две недеље и биће готови до краја

Фото: А. Путник

У петак, 25. октобра, одржана је 40. седница Скупштине
Града Вршца којој је присуствовало 24 одборника, тако да је
постојао кворум за пуноважно одлучивање, закључио је Ненад
Барош, председник Скупштине. Првобитно предложени
дневни ред проширен је, одборници су разматрали укупно 29
тачака дневног реда.
Прва тачка била је Одлука о другом ребалансу буџета
Града Вршца за 2019. годину, коју су одборници једногласно
усвојили.
Вања Радека, начелница Одељења за буџет и финансије,
образложила је предлог другог ребаланса буџета Града Вршца
за ову годину. Као разлоге за ребаланс буџета, Радека је навела
исказану потребу већине корисника да дође до одређених
корекција, потреба да се уврсте приходи од расподеле добити
ЈКП „Други октобар“ која износе 53 милиона динара, као и
средства добијена са виших нивоа власти и од ЕУ, активним
учешћем на конкурсима.
- Имајући у виду све елементе који су утицали на
припрему другог ребаланса буџета, он је утврђен на нивоу од
2.384.000.000 динара, нагласила је Радека. – Текући приходи
буџета износе 2.143.000.000 динара. Укупни приходи и
примања износе 2.234.000.000 динара, а укупни расходи и
издаци 2.281.000.000 динара, па је овим ребалансом планиран
буџетски суфицит од 47,8 милиона динара.
Градоначелница Драгана Митровић указала је на
капиталне пројекте, реализоване из буџета Града Вршца, као
и средствима са виших нивоа власти и из других фондова.
- Буџет за 2019. је реално планиран и нема већих проблема
у функционисању управе Града Вршца и директних и
индиректних корисника, нагласила је градоначелница и
подсетила да је око 255,5 милиона динара, што је 10,7 одсто
буџета, опредељено само за инвестициону активност. – У
ово моменту завршили смо пројекте у износу од нешто више
од 230 милиона динара. Веома ми је драго да смо, у овој
години, успели да закључимо уговор и започнемо изградњу
канализације Павлиш. Укупна инвестиција потписана је на
303 милиона динара, а у овој години издвојено је 87 милиона
динара, од тога је 37 милиона из буџета Града. Остала средства
обезбеђена су од стране Покрајине и, у току ове године, биће
завршена фаза од 87 милиона. Уговор је потписан на 430
радних дана тако да очекујемо да се овај пројекат заврши
до краја 2020. или почетком 2021. године. Почетак изградње
канализације обећаван је становницима Павлиша протеклих
10 и 20 година и драго ми је да смо ми то ове године успели.

године. Пре две године суочили смо се са поплавама у Уљми и
зато смо радили на превенцији, да се више никада не понови
2017. година. Канцеларија за управљање јавним улагањима је
обезбедила 30 милиона динара за ову инвестицију.
Градоначелница је нагласила да су градској власти веома
важна сва насељена места на територији града те су и она
укључена у известиционе програме и подсетила на пројекте
реализоване у Влајковцу, Павлишу, Избишту, Уљми, Куштиљу...
- Ово су само највеће од инвестиција које су реализоване
у овој години, у години када је буџет Града оштећен за готово
87 милиона динара на име принудне наплате по пресудама

везано за самодопринос, рекла је градоначелница. – Укупно
са прошлом годином, 118 милиона динара је Град Вршац
платио на име трошкова различитих адвокатских канцеларија,
принудног поступка извршења и осталог. И у једној таквој
години, ми смо успели да издвојимо за инвестициону
активност 230 милиона динара и готово смо завршили све
планиране пројекте. Наставићемо на тај начин и у будућности,
планираћемо и даље развој града да нашим грађанима
обезбедимо услове за квалитетан живот.
Након тога, одборници су усвојили Одлуку о боравишној
такси, просечним ценама квадрата одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.
годину на територији Града Вршца, затим Одлуку о прибављању
неизграђеног грађевинског земљишта катастарских парцела
30027 и 30028, непосредном погодбом у јавну својину Града
Вршца за потребе изградње Новог гробља.
Усвојена је и одлука о давању на коришћење непокретности
у јавној својини Града за потребе ОШ „Олга Петров Радишић“,
затим о акустичном зонирању Града и мерама заштите од
буке, као и Одлука о установљавању права службености на
непокретности у јавној својини Града у корист инвеститора
ЕПС Дистрибуција ДОО Београд огранка Електро дистрибуција
Панчево, Свислајон ДОО Београд и Телекома АД Београд.
Неколико тачака дневног реда било је везано за ЈКП „Други
октобар“. Усвојен је Извештај о раду и више одлука Надзорног
одбора ЈКП „Други октобар“ од расподеле нето добитка, до
ценовника одржавања зелених и јавних површина, одношење
комуналног отпада. Известилац је био Драган Нинковић,
извршни директор за комуналне делатности ЈКП „Други
октобар“.
Именован је Координациони одбор за надзор над
прикупљањем и коришћењем средстава општинског
самодоприноса за образовање, као и чланова школских
одбора појединих вршачких основних и средњих школа.
Актуелни сазив Скупштине Града Вршца усвојио је Извештај
о раду Предшколске установе „Чаролија“ за 2018/2019.и
План рада за 2019/2020.годину, План коришћења средстава
самодоприноса за образовање у 2019, као и још одлука
неопходних за нормално функционисање града.

Ј.Е.

СРЕДСТВИМА ГРАДА ВРШЦА

УРЕЂЕНА КАПЕЛА У МЕСИЋУ
- У реконструкцију капеле у Месићу, Град
Вршац је уложио око 600.000 динара, каже
Славиша Максимовић, члан Градског већа
задужен за рурални развој. – Ово смо радили у
три фазе, заједнички са Румунском православном
црквом, којој желим да се захвалим за одличну
сарадњу и показано разумевање да, заједно са
Градом Вршцем, решавају проблеме мештана
Месића.
Реализацију овог заједничког, за житеље

Фото: А. Путник

И село Месић придружило се насељеним
местима на територији Града Вршца која имају
уређене капеле. Након реконструкције, капела је
освештана и предата мештанима на коришћење,
23. октобра. Средства је обезбедио Град Вршац.
Капела је постојала при сеоском храму
Светих цара Константина и царице Јелене, али је
било неопходно санирати фасаду, средити кров,
поставити олуке, грејање, климу, уредити мокри
чвор.

Месића значајног пројекта, похвалио је месни
свештеник протојереј Корнел Жујка нагласивши
да село то не би могло да уради без финансијске
подршке Града Вршца.
- Ми смо имали удео у пројекту 20 одсто, а
сад хоћемо да урадимо и фасаду на цркви, да
се окречи, мислим да ћемо и то да остваримо уз
помоћ општине, са којима имамо добру сарадњу,
сматра председник Црквене општине Месић
Јонел Боу.
Уређење објеката неопходних за нормалан
живот сељана, један су од важних корака
за оживљавање насељених места, сматра
Даниел Магду, председник Националног савета
румунске националне мањине и додаје:
- Да би људи остали да живе на селу, морају

да имају неке основне, елементарне услове и то
је један од главних постулата останка на селу.
Румуни највише живе у руралним срединама
и добро је што имамо саговорника који разуме
наше проблеме, а то је Град Вршац коме се
захваљујемо.
Према речима већника Максимовића,
капеле немају још насељено место Војводинци,
али интензивно се ради на изради пројектно техничке документације за поменути објекат.
- За следећу годину, у плану нам је да
израдимо капеле у Ритишеву и Потпорњу, тако
да ће нам остати једино још Мало Средиште и
Ватин без капела, каже Максимовић и наглашава
да ће ускоро и ти проблеми бити решени.

ГРАДСКИ ОДБОР СНС ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

У СЛАВУ СВЕТИТЕЉКЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ
Градски одбор Српске напредне
странке у Вршцу обележио је своју
славу Свету Петку, у просторијама
странке. Многобројне госте и
пријатеље странке поздравили су
повереница Градског одбора СНС
ВРшац Драгана Митровић и кум
славе Чедомир Живковић.
- Поучени светлим примером
наше светитељке, Свете Петке,
наставићемо да радимо у интересу

свих грађана Вршца, да Вршац буде
модеран град у коме би свако волео
да живи, рекла је Драгана Митровић.
- Још много година славићемо
славу. Мислим да Вршац иде у
добром правцу, честитам свима на
томе, а мислим и да Србија иде у
добром правцу на челу са нашим
председником
Александром
Вучићем, рекао је кум славе
Живковић.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Ј.Е.
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СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНА ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ПРИРЕДИЛА ЗАНИМЉИВУ МАНИФЕСТАЦИЈУ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ИЗЛОЖБА ПАСА МЕШАНАЦА 2019.
Протеклог викенда на Градском језеру успешно је
спроведена Изложба паса мешанаца, у организацији ЈКП и
Службе Зоохигијена.
Циљ овогодишње изложбе јесте подизање свести
грађана о томе колико су мешанци посебни и уникатни,
као и да подстакнемо будуће одговорне власнике да усвоје
мешанце који се налазе у Азилу за псе и који су ветеринарски
неговани, вакцинисани и чиповани. Такође, веома важна
порука која стоји иза ове манифестације је велики значај
одговорног власништва, које треба да буде на уму свима
који реше да имају кућног љубимца.
Победници ове изложбе су сви учесници а награде су
освојили:
НАЈЛЕПШИ ПАР-ПАС И ДЕТЕ: Скај и Вукан Мартиновић
НАЈЛЕПШИ МЛАДИ ПАС: Маза власнице Јоване Гутеша
НАЈЛЕПШИ ПАС ВЕТЕРАН: Мара власнице Слађане Ћосић
НАЈЧУПАВИЈИ ПАС: Бели Гром власнице Марије Питре
НАЈШАРЕНИЈИ ПАС: Пикси власнице Јоване Мандић
ПАС СА НАЈЛЕПШИМ УШИМА: Меда власнице Ане Иветић
НАЈЛЕПШИ ПАС ИЗЛОЖБЕ:
1. место: Пикси власнице Јоване Мандић
2. место: Меда власнице Ане Иветић
3. место: Бели Гром власнице Марије Питре

Фото: Б. Вила
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УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД ВШ“ У ПОСЕТИ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

„СТЕРИЈИНИ“ ЂАЦИ
САКУПИЛИ 112 КГ ЧЕПОВА
Представници
Удружења
параплегичара
и
квадриплегичара „Параквад ВШ“ посетили су ОШ „Јован
Стерија Поповић“, 25. октобра, поводом обележавања
Дана школе. Ђаци су позвали удружење јер су желели да
им уруче пластичне чепове које су сами сакупили. Реч је
о акцији „Параквада ВШ“ која се већ дуже време спроводи
под називом „Сакупи хумани чеп“. Продајом прикупљених
чепова обезбеђују се средства за набавку помагала које
удружење донира појединцима и установама.
- Ученици Основне школе „Јован Стерија Поповић“ били
су вредни и прикупили су 112 кг пластичних чепова, каже
Драган Виторовић, председник Удружења параплегичара

и квадриплегичара „Параквад ВШ“. – Желим да се захвалим
свој деци, наставном особљу и директорки школе на
љубазном гостопримству, а пре свега на прикупљеним
чеповима. Ми смо се потрудили да им, у знак захвалности,
припремимо скромне поклоне.
Према речима Виторовића, захваљујући хуманости
грађана свих генерација, Удружење „Параквад ВШ“
набавиће ускоро још једно помагало - инвалидска колица
за потребе једног свог члана.
- Сада је на путу 54. помагало које ће бити набављено
средствима акције„Сакупи хумани чеп“ и ми смо сви заједно
поносни на све учеснике у акцији и на хуманост коју су

показали наши грађани, истиче Виторовић. – Ово је нека
здрава прича када се деца укључују у акцију, анимирају
своје родитеље, и лепо је што ово сакупљање чепова деца
не доживљавају као такмичење, неку конкуренцију, већ су
сложни и помажу једни другима да нам донесу пластичне
чепове.
„Стеријини“ ђаци добили су још једну петицу, али овог
пута за исказану хуманост, у коју су укључили и своје
породице и другове.
Ј.Е.

СЕЋАЊЕ НА ДОГАЂАЈЕ ИЗ ОКТОБРА 1944. ГОДИНЕ

ИЗ ВРШЦА ТИТО РУКОВОДИО ОСЛОБАЂАЊЕМ БЕОГРАДА
Половином октобра 1944. године, тачније од 16. до 25. октобра,
у Вршцу је боравио део Врховног штаба НОВ И ПОЈ на челу са
Маршалом Јосипом Брозом Титом, који је одавде руководио
операцијама за ослобођење Београда. Тих дана, Вршац је посетио
командант Трећег украјинског фронта Црвене армије, Маршал
Толбухин, који је са Титом договорио стратегију операција за
ослобођење Београда и територије Војводине, након чега су
совјетске трупе наставиле ка Будимпешти и Берлину.
- У овом, релативно кратком периоду, вођене су живе
активности, како на војном, тако и на политичком плану за
успостављањем новог друштвеног поретка и народне власти, о
чему сведоче депеше, сабране у књизи, објављеној 1984. године,
коју као главни и одговорни уредник, потписује Банаћанин, др
Петар Качавенда, подсећа на те догађаје Драгољуб Ђорђервић,
председник СУБНОР Вршац. - Насловницу књиге краси портрет
Маршала Тита, сачињен мајсторством уметника Паје Јовановића.
Маршал Тито, је након боравка у Москви, током септемра1944. и
договора са Стаљином о садејству Црвене армије и НОВ и ПОЈ,

Мали час историје СУНБОР-а Вршац
преко Крајове у Румунији, у месту Калуђерово, ступио на тло
Југославије на путу ка већ ослобођеном Вршцу. Тим поводом,
СУБНОР у Вршцу, приредио је у градском парку, на чијем се ободу
налази зграда у којој је боравио Врховни командант, Мали час из
историје , којим је подсетио вршачку, а путем медија и широку

јавност у Србији, о слободарској прошлости, која нам служи на
част и понос.
Ђорђевић је, говорећи о историјском значењу операција за
ослобођење Београда, истакао и чињеницу да је Вршац био кључ
за поробљавање Београда од стране нациста 1941, као што је био
и кључ за ослобађање 1944. године.
Првак Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу Иван Ђорђевић
ауторитативно је интерпретирао низ депеша, које аутентично
сведоче о времену, људима и догађајима од великог историјског
значења.
Марко Даничић и Марио Чеснок из вршачке Музичке
школе „Јосиф Маринковић“, дали су свечани тон, врхунском
интерпретацијом композиција у дуету флаута.
Након свечаности у градском парку, положен је венац на
зграду боравка у знак успомене, захвалности и поштовања
према слободарском и државотворном деловању Маршала Тита,
чланова Врховног штаба, партизанских јединица и Црвене армије
октобарских дана 1944. године.
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ШАНДОР ВИТ, ТРИНАЕСТ ГОДИНА У ВРШАЧКОМ ФУДБАЛУ, ЧЛАН КУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР“:

БЕЗ ЗДРАВЕ, ТРАДИЦИОНАЛНЕ ПОРОДИЦЕ
НЕМА НИ СРЕЋЕ, НИ НАПРЕТКА

ШАНДОР ВИТ воли свој родни град. Овде
је одрастао, градио фудбалску каријеру,
коју је, нажалост, због незгоде морао
да прекине. Жал што више никада неће
истрчати на фудбалски терен, утопио је
у лепом дружењу у Културно - уметничком
друштву „Петефи Шандор“. Провео је лепе
тренутке у фолклорној и драмској секцији,
а био је и директно укључен у рад КУД-а
као дугогодишњи заменик председника и
председник. Пре пет година кренуо је, како
каже, „трбухом за крухом“. Ради у Немачкој
и сваки слободан тренутак користи да дође
у родни град и буде са својом породицом.
Јер, без здраве породице нема ни среће, ни
напретка!

У младости сте се бавили
спортом. Како сте се нашли
у тој фудбалској причи?
- Као и сва деца тог времена,
јурцао сам за лоптом по
улици, пољанама, теренима
основних школа. Од кад
памтим, волео сам фудбал. То
је љубав која је расла заједно
са мном. Почео сам озбиљније
да тренирам са 12 година у ФК
„Раднички“ из Вршца. Све што
сам научио у клубу, било је
од тадашњег тренера Чавића.
После 2-3 године прешао сам
из омладинског у први тим. У
Вршцу су тада постојала два
фудбалска клуба: „Раднички“ и
„Вршац“. Са 16 година прешао
сам у ФК„Вршац“ и ту сам остао
до одласка у војску. Играо
сам у везном реду, некада се
то називало полутком. Било

остварио је добре резултате.
Врло радо се сетим Караклића
из
Банатског
Карловца,
једног од најталентованијих,
најбољих играча са ових
простора, једно време играо
је за београдску Црвену
звезду. Тренер ФК Вршца био
је Војин Лазаревић, познати
центарфор и југословенске
репрезентације и „Црвене
звезде“, играо је са Џајићем.

Да ли сте Вршчанин
рођењем?
- Да. Рођен сам фебруара
1965. у Вршцу. Отац Јожеф
преминуо је пре 30 година,
а мајка Ержебет Јелисавета
је, хвала богу, жива. Отац је
радио у пољопривреди, у
земљорадничкој
задрузи.
Мајка је била домаћица.
Имам старијег брата. Зове се
Јожеф, као наш покојни отац,
јер се код нас Мађара име
оца преноси на прворођеног
сина. Брат је ожењен, живи у
Вршцу са породицом.
Имао сам лепо и срећно

детињство. Било је другачије
време. Деца нису била
захтевна. Осим дружења
са другом децом, није нам
ништа било важно. Били смо
безбрижни.
Основну школу завршио
сам на мађарском језику, у
ОШ „Вук Караџић“. Тада је још
постојала школа на језицима
националних
мањина.
После осам година, уписао
сам заједничке основе - 9.
и 10. разред, а након тога
завршавам струковну школу
„Никола Тесла“ за електро
техничаре.

је лепих коментара о мојој
игри, али не бих се сада, са
ове временске дистанце,
изјашњавао о томе. Сматрам
да је неукусно да човек сам
себе хвали. ФК „Вршац“ је
био рангиранији, била је
то Војвођанска лига - трећа
лига у тадашњој Југославији.
Сећам се, било је много лепих
тренутака. Бавити се спортом
је изузетна ствар за младог
човека. Такмичити се, пружити
све од себе, а на поклон
добијеш аплауз од публике
- мислим да је то нешто

непроцењиво. Спорт помаже
развоју младог човека, учи
га другарству, а нека од њих
трају читавог живота. Има и
доста кумовских веза које
су настале из тог дружења у
младости.

Ко је у то време играо са
Вама у клубу?
- Био је ту Горан Сарајлин,
велики таленат, затим Здравко
Нацл, били смо добри другари,
био је одличан фудбалер,

Имали сте лепу фудбалску
каријеру, али морали сте,
нажалост, да је прекинете.
Зашто?
- Да. Десило се да су
ми сломили ногу и моја
каријера је била прекинута,
у 25. години. По повратку из
војске, више нисам налазио
себе у ФК „Вршцу“, „Раднички“
је био пред гашењем, тако
да сам једно време играо за
влајковачки фудбалски клуб.
Са тим клубом сам имао
утакмицу у Белој Цркви. На
самом почетку утакмице
десило се да су ми сломили
ногу.
Један
некоректан,
непромишљени
старт
фудбалера из белоцркванског
тима коштао ме је фудбалске
каријере. Прелом је био
такав да више нисам могао да
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играм фудбал, да се вратим у
такмичарску форму.
Како сте то преживели?
- Било ми је јако тешко.
Годинама нисам одлазио ни
на стадион, ни на утакмице,
јер једноставно нисам могао
ни да гледам фудбал. Било
ми је несхватљиво да више
никад нећу моћи да истрчим
на фудбалски терен!
Како
сте
све
то
пребродили?
- Окренуо сам се неким
другим лепим стварима у
животу, које су ме испуњавале.
Отишао сам у Културно уметничко друштво „Петефи
Шандор“. Било је то деведестих
и неке године, крајем прошлог
века. У почетку сам одлазио с
времена на време, а касније
сам постао редован. То је
прерасло у нешто што ме је
испуњавало у сваком смислу.
Највише су ме привукле
фолклорна и драмска секција
у КУД-у. Редовно припремамо
програм за обележавање
значајних датума, од 8.
марта, затим 15. марта када
се обележава годишњица
револуције 1848. када је
Мађарска желела да се одвоји
од тадашње Аустрије. Затим у

мају за Дан мајки, у јуну имамо
скуп свих мађарских КУД-ова
на територији Војводине, као
и смотру хорова, драмских
секција, на аматерском нивоу,
наравно. Све је то у циљу
очувања културне традиције
и језика мађарске националне
мањине.
Како
је
тада
функционисало Културно
уметничко
друштво
„Петефи Шандор“?
- КУД „Петефи Шандор“
има лепу традицију, још од
1946. У време када сам ја
био активан, увек је ту било
60-так активних чланова
и до 150 оних који плаћају
чланарину, али нису превише
ангажовани. Изузетно лепе
успомене ме везују за тај
период мог живота проведен
у КУД „Петефи Шандор“.
Десетак година био сам
заменик председника КУД-а
господина Лајоша Лантоша,
а у једном мандату био
сам и председник. „Петефи
Шандор“ је више од културно
- уметничког друштва, јер
не бавимо се само песмом и
игром. Ми смо се збратимили
са општином Хелвеција у
Мађарској и са општином

ВРШАЧКА КУЛА

Зетењ у Словачкој. Редовно
одржавамо контакте, долазе
нам на Дане Херцег Ференца
које
ми
организујемо
септембра,
на
његов
рођендан, 21. септембра,
што се обично поклапа са
Грожђебалом. Херцег Ференц
је књижевник, рођен у
Вршцу, два пута номинован
за Нобелову награду за
књижевност. Долазе нам
тада наши пријатељи из
целе Војводине, Мађарске,
Словачке и Румуније.
КУД „Петефи Шандор“
редовно
учествује
на
смотрама фолклора, хорова,
драмских секција, имамо
и
предбожићне
игре.
Наше чланице учествују у
манифестацији
Празничне

ђаконије, која се одржава
у Хотелу „Србија“, крајем
године.
Како је изгледала Ваша
професионална каријера?
- Ја сам електро механичар
за поправљање електро
мотора. По завршетку средње
школе, радио сам 24 године
у АД „Техника“ у Вршцу. Кад
је дошла транзиција, сви ми
запослени у сервису те фирме
напустили смо предузеће.
Постали смо транзициони
губитници. Осетили смо горак
укус транзиције кроз коју је
прошла наша земља.
Окушали
сте
се
и
као
предузетник,
као
приватник. Како?
- Да. Радио сам неколико
година као приватник. Фирма
ми се звала „Позитрон“
и она је функционисала
само
неколико
година
пошто сам решио да одем у
иностранство, сматрајући да
имам боље изгледе. Овде је
било све мање посла, а све је
теже било наплатити свој рад.
Нисам видео перспективу
за опстанак моје фирме.
Схватио сам да морам да
кренем „трбухом за крухом“.

Тако сам отишао у Немачку,
са пуних 50 година, и са врло
мало познавања страног
језика. Није било ни мало
једноставно ни лако. Кад је
реч о некој помоћи са стране,
могу једино да се захвалим
свом рођаку што ми је послао
број
телефона
немачке
агенције за запошљавање.
Имао сам срећу да у агенцији
ради човек који је по
националности Мађар, као
ја. Јер, сва папирологија, коју
је требало да припремим и
предам, била је на немачком, а
ја са својим скромним знањем
тог језика, никада не бих успео
да није било тог човека да ми
помогне. Све је касније било
доста једноставније. Веровао
сам у своје знање, искуство,
а агенција ме је прихватила,
ни један дан нисам био без
посла. Захваљујем им се јер су
све обећано испунили.
Наравно, успео сам да
боравим и радим у Немачкој
захваљујући споразуму Србије
и Мађарске да припадници

породицом.
Када
сте
основали
породицу?
- Моја супруга је Светлана
Цвитковић Вит. Рођена је
у Вршцу, а њена мајка је
пореклом
са
хрватског
приморја. Светлана и ја смо
заједно 25 година. Имамо
две ћерке на које смо јако
поносни. Млађа се зове Ана
Марија, прошлог викенда
прославила је 18. рођендан.
Завршава 4. разред Гимназије
у Вршцу. Старија ћерка Ивана
је дипломирани економиста.
Ради у књиговодственом
сервису. Светлана и ја смо
срећни и поносни јер су
израсле у добре девојке.
Шта је важно у животу?
- Мислим да је то породица.
Све одатле потиче. Сад како
сам пет година одвојен од
породице, све више схватам
колико је она важна у
животу човека. Без здраве,
традиционалне
породице
нема ни среће, ни напретка.
Задовољан сам својим

мађарске националне мањине
који овде живе, могу да имају
двојно држављанство. Ја сам
ту прилику искористио.
Сада радим у немачкој
фирми
која
се
бави
одржавањем и викловањем
електромотора
и
свих
електро апарата који служе
у индустрији. Само ја сам у
Немачкој. Породица ми је
остала у Вршцу. Кад год могу
долазим у Вршац, срећан
сам кад сам овде и кад
време проводим са својом

животом који ми, у неким
тренуцима, није био ни лак,
ни једноставан. Али, то је мој
животни пут. Ничега се не
стидим, јер мислим да нисам
радио ништа лоше. Трудио
сам се да свој посао радим
професионално, максимално
коректно, вредно. Слободно
време волим да проводим
у природи. Радо идем на
пецање, а волим и да возим
бицикл.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

Ремек дело висило на кухињском зиду

НИЈЕ НИ
ЗНАЛА ШТА
ИМА У КУЋИ
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Штап жене која је
преживела бродолом
Титаника продат за
62.500 долара

На зиду држала “безначајну
икону”, а сада ће захваљујући њој
постати МИЛИОНЕРКА
Ремек дело које се приписује италијанском сликару из 13.
века Чимабуеу пронађено је у кухињи једне Францускиње и
очекује се да буде продато за више милиона евра на предстојецој
аукцији.
Названа “Христу се ругају”, мала дрвена слика приказује
Исуса окруженог гомилом људи.
Експерти мисле да је то део већег диптиха који је Чимабуе
насликао око 1280. године, преноси АП.
“То је огромно откриће за историју уметности”, рекао је
стручњак из галерије Тиркин у Паризу Стефан Пинта о слици
димензија 24 са 20 центиметара.
АСлика је донедавно била окачена на зиду између кухиње и
трпезарије куће у кампањи.
“Власница је мислила да је у питању безначајна икона док
један аукционар није приметио слику док је био у њеној кући и
предложио да је прегледају стручњаци”, објаснио је Пинта.
Он је додао да су експерти “са сигурношћу” утврдили да слика
има обележја Чимабуеовог рада.
Уочили су јасне сличности са два панела његовог диптиха,

од којих је један изложен у галерији Фрик колекшн у Нјујорку, а
други у националној галерији у Лондону.
Сличност у изразима лица и зградама које је уметник
насликао и техника којом је нагласио светло и удаљеност
посебно указују на то да је у питању Чимабуеово дело.
“Оно што се креће на овој слици су покрети Христа”, рекао
је Пинта.
Слика ће бити прво Чимабуеово ремек дело које ће се
продавати на аукцији, када се појави на продаји у аукцијској кући
Актеон, северно од Париза, 27. октобра.
Експерти Тиркина очекују да ће је купити неки велики музеј
по цени од четири до шест милиона евра.
Чимабуе који је био учитељ италијанског мајстора Дјота,
сматра се зачетником италијанске ренесансе.
Напустио је византијски стил популаран у средњем веку
и унео елементе покрета и перспективе који су постали
карактеристични за западно сликарство. је широким појасом и
луксузним накитом.
Извор: Политика

ПРОВИДЕНС - Штап за ходање жене која је преживела
бродолом Титаника, са батеријском лампом коју је користила
да позове у помоћ из чамца за спасавање, продат је за 62.500
долара на аукцији у САД.
Аукцију је у петак и суботу организовала кућа Гернзи у граду
Њупорту у савезној држави Род Ајленд.
Председник Гернзија Арлан Етингер рекао је данас да је
најбоља понуда за штап Еле Вајт била 50.000 долара, плус
провизија за аукцијску кућу, преноси Бета.
Вредност тог предмета процењена је пре аукције на између
300.000 и 500.000 долара.
Аукцијској кући Гернзи штап за ходање је послала породица
Вилијамс из Милфорда у савезној држави Конектикат. Етингер је
рекао да су се неки чланови породице противили продаји и да
је то питање решено пре аукције, али да је спор можда учинио
нервозним потенцијалне купце. Навео је да је купац рекао да је
дошао на аукцију у име пријатеља из Велике Британије.
Извор: Политика

Украден
дијамант
вредан 1.84
милиона долара

На аукцији гитара
Би Би Кинга – „Лусила”
ЛОС АНЂЕЛЕС - На аукцији личних предмета блуз музичара Би
Би Кинга одржаној 21. септембра, је била и његова чувена црна
Гибсон гитара којој је дао назив „Лусила”.
„Џулијенс” аукцијска кућа наводи да је америчка радионица за
израду гитара „Гибсон” поклонила Кингу овај инструмент за његов
80. рођендан.
Процењена вредност гитаре, пре аукције, била је између 80.000
и 100.000 долара, преноси АП.
Ово није била прва гитара којој је Кинг дао име „Лусила”. Како
објашњава АП, прича датира из 1949. године када је Кинг први
пут употребио ово име за гитару коју је спасио из пожара током
наступа у једном клубу у Арканзасу.

Пожар је избио док су се двојица мушкараца тукли због једне
жене, а музичар је избегао смрт пошто се вратио у клуб да спасе
своју гитару, саопштила је аукцијска кућа, преноси Танјуг.
Када је Кинг чуо да се жена звала Лусила, назвао је своју гитару
по њој „како би га подсећала да се никад не треба тући због жене
нити утрчавати у кућу која гори”.
На аукцији ће се наћи и Национална медаља за уметност коју је
Кингу уручио председник Џорџ Буш 1990, као и његов туристички
комби, накит и одећу.
Би Би Кинг, који је примио 15 награда Греми, преминуо је 2015.
у 89. години.
Извор: Политика

ТОКИО
–
Јапанска
полиција истражује крађу
дијаманта вредног 1,84
милиона долара са изложбе
накита у Јокохами, недалеко
од Токија.
Дијамант од 50 карата
последњи пут је виђен у
стакленој витрини у четвртак,
у 17 сати по локалном
времену, јавља АП.
Полиција наводи да је сат
времена касније, непосредно
по затварању, установљено
да је дијамант нестао, а да је
витрина откључана, преноси
Танјуг.
У саопштењу полиције се

каже да се пљачка догодила
у последњем сату веома
посећене изложбе.
На снимку безбедносне
камере који су прегледали
истражитељи,
види
се
како се непознати човек
приближава витрини у
време када се, како се верује,
догодила пљачка.
На тродневној изложби
у Јокохами, која је завршена
у петак, учествовало је око
410 златара из целог света, а
посетило ју је више од 10.000
људи.
Извор: Политика
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РЕДИТЕЉ ДАРКО БАЈИЋ СНИМАО ФИЛМ У ВРШЦУ

ПРИЧА О ЖИВОТУ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА

Вршац је још једном био домаћин
филмаџијама.
Наиме,
прошле
седмице екипа редитеља Дарка
Бајића снимала је делове филма о
животу Светозара Милетића. И овога
пута атрактивна локација била је
железничка станица, али и свечана
сала Градске куће која је претворена
у пансион за децу ратну сирочад.
Радња се догађа у 19. веку, а лик
Светозара Милетића био је права
инспирација за редитеља Бајића.
- Инспирисао ме је његов, заиста,
изузетан животни пут, човек који је
жртвовао породицу, живот, да би се
посветио политици, и онда сам почео
да размишљам како то данас звучи,
каже редитељ Дарко Бајић. – Ушао
сам у историју, у 19. век, и схватио
да се историја у Србији понавља. С
друге стране, изузетно ме је привукла
прича о његовој ћерки Милици Томић
Милетић, која је била прва жена која
се, у 19. веку, борила за женска права.
Та њена енергија, савремен дух су
нешто што ће, сигуран сам, привући
младе који буду гледали филм.
Верујем да ће филм скренути пажњу
да су људи у Новом Саду и Војводини,
у то време живели, живели један

живот пун наде. Био је то начин да
се дође до неког истинитијег, бољег,
свестранијег, духовнијег живота, не
размишљајући о томе да ће се, после
пар деценија, десити крвави ратови.
То ме је, на неки начин, фасцинирало
и решио сам да, са овом великом

екипом сјајних сарадника и одличних
глумаца, да се упутим у 19. век и могу
вам рећи да, заиста, уживам радећи
овај филм.
Бајић сматра да је Вршац леп град,
привлачан за снимање филмова, и
додао да треба чувати архитектуру,

Екипа филма “Светозар Милетић” у Вршцу
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од железничке станице до осталих
старих зграда, које су прави
споменици историје.
Филм „Светозар Милетић“ је
историјска прича о припајању
Војводине Србији, а истовремено и
једна интимнија прича о Светозару
Милетићу,
његовом
животу,
ћерки Милици, њеном одрастању.
Светозара
Милетића
тумачи
Љубомир Бандовић, Милицу млада
глумица Ања Павићевић, Жарко
Лаушевић игра Јована Јовановића
Змаја, Катарина Жутић игра Милицу у
старијим годинама. У филму наступају
и млади глумци, малишани који играју
ратну сирочад, а ту су и вршачки
статисти.
Филм паралелно прати две епохе:
једна је у 19. веку, а друга у 1918.
години. Снимање је кренуло почетком
октобра, а треба да се заврши крајем
новембра. Екипа је боравила три
дана у нашем граду, а на вршачкој
железничкој станици снимљена
је најважнија сцена - кулминација
филма. Филм треба да изађе пред
публику маја следеће године.
Ј.Е.

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОМ АФОРИСТИЧАРУ

ЗОРАН ЂУРОВИЋ ТРЕЋУ ГОДИНУ
УЗАСТОПНО УЧЕСНИК САТИРА ФЕСТА

У уторак 22. октобра у Београду,
у малој сали Коларчеве задужбине,
одржан је 17. Међународни фестивал
хумора и сатире - Сатира фест
2019. Своје афоризме послало је
158 афористичара, а учешће на
фестивалу одлуком стручног жирија
и селектора овогодишњег Сатира
феста успело је да обезбеди 37
најбољих афористичара из бивших
југословенских република и Румуније
(један учесник). Већ трећу годину
међу најбоље афористичаре региона

изабран је вршачки афористичар
Зоран Ђуровић Ђурке.
- Заиста фантастичан успех за мене
да већ трећу годину заредом имам ту
част и задовољство да представим
свој град и Србију. Успех је утолико
већи јер од 108 афористичара који
су наступили на Сатира фесту у
претходне три године (37-34-37) само
нас дванаесторо наступало све три
године. Ове године конкуренција
је била много јача него претходне
(106 афористичара), а мислим и да

су афоризми ове године били још
квалитетнији. Сала је била испуњена
до последњег месеца, а публика је
, рекао бих, била веома задовољна
и што се и по аплаузима дало
закључити. Пресрећан сам и поносан
што сам ушао у друштво најбољих
афористичара региона и што моји
афоризми имају поштовање елитних
афористичара региона и Србије од
којих бих свакако издвојио мог драгог
колегу и пријатеља Александра
Чотрића који ми све ове године даје

пуну подршку за мој рад.
Е сад, шта треба учинити да и у
Вршцу имам статус као у Београду
стварно не знам, али знам да ми за
штампање књиге која има похвале
најбољих српских афористичара нико
није помогао ни са једним динаром
што ми је веома жао, али можда је тако
боље јер ником ништа не дугујем.
У сваком случају надам се да ћу
наставити са успесима и хвала свима
којима се моји афоризми свиђају,
рекао је Зоран Ђуровић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (50)

ТРИПТИХОН КАО НАЦИОНАЛНИ ПЕДАГОШКИ ПРОЈЕКАТ

Посматрање слика Паје Јовановића
сами бирамо, прилазимо, посматрамо,
ослушкујемо слику и себе. Пајине слике
су увек јасне, топле, позитивне, никад
није сликао страдање и губитништво.
Пајине слике нам се допадају, па нас
мајсторством и памећу заводе, постају
неодољиве и онда, као у сјајној љубавној
причи, постајемо препорођени.
Где има оваквих педагошких примера
учења историје а камоли математике и
природних наука?
Данашња педагогија још увек се
ослања на мишљење, обавезе, провере,
санкције и то више припада неким
прошлим временима него овим нашим
алармантним временима кад живот

вапи за новим моделима учења и
васпитања које ће ученика претворити у
интелектуалне борце сутрашњице.
Паја је насликао најзначајније призоре
националне историје, постао визуелни
идентитет препорођене нације и то
толико ретким, јединственим искуством
уметности као великог педагошког
пројекта да се нација пробуди, стаса,
устане на ноге, чврсто и поносно закорачи
у живот, храбро и успешно, попут оних
који су имали среће да им се будућност
догоди касније.
Паја је лично презирао насиље,
манипулацију, непотребно страдање и
успешно је нацију, закуцану у историјском
ћорсокаку, родовске заједнице средњег

века, визуелним поукама, уметнички
беспрекорно и питко обрађеним, за
неколико деценија посејао неуништиво
семе грађанске културе које и данас буја.
Свет данас уместо драматичних
акција попут Пајиног стваралаштва које
мобилише све људске потенцијале,
одустаје од тога, као да нам се поручује да
су људи одрадили своје, стигли до својих
граница, па се трилиони евра улажу у
исплативу вештачку интелигенцију која
еволуира милионима пута брже од живе
материје. Ако смо ми граница еволуције
живота онда вештачка интелигенција
нема границе и док се човечанство игра
компујутерских игрица као да обучава
својим ратничким вештинама неке будуће

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

партнере или господаре.
Да неко слуша Пају повукао би ручну
кочницу јасним ставом да човек може
мењати своје предиспозиције стварати
таленте искуством уметности.
Имамо злу срећу да уметности нема
у нашим мотивима и напорима да се
снађемо у свету.
Много
пре
појашњења
појма
педагогије, хемије, уметници су својим
делима подстицали креативне хемијске
активности у свом уму и као у епским
причама опстајали.
Педагогија је данас постала наука како
да нам се огади учење а уметност нас учи
каква би педагогија могла бити.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Привредна комора Војводине у радној посети
Привредној комори Румуније у Букурешту
Делегација
Привредне
коморе
Војводине (ПКВ), на челу са председником
ПКВ Бошком Вучуревићем, посетила је 16.
октобра 2019. године Привредну комору
Румуније у Букурешту. Делегацију ПКВ
примили су Михаи Дарабан, председник
Привредне коморе Румуније, Едуард
Цостин
директор
Међународног
сектора Привредне коморе Румуније и
Стефан Волнеа, руководилац Одељења
међународне сарадње Привредне
коморе Румуније.
Том
приликом,
делегација
ПКВ презентовала је економске
и инвестиционе потенцијале АП
Војводине и представила секторе
војвођанске привреде са највише
могућности раста привредне сарадње
две земље и њених региона. „Током осам
месеци 2019. године, извоз Војводине
у Румунију је остварен у вредности од
376,5 милиона eвра, а увоз у вредности
од 176,8 милиона евра“, рекао је
Вучуревић и додао да је извозни сектор
са највећим учешћем Прерађивачка
индустрија док је на другом месту сектор
Пољопривреда, шумарство и рибарство.
Када је увоз у питању, такође сектор
Прерађивачка индустрија има највеће
учешће.
Председник Вучуревић истакао је и
изврсну сарадњу ПКВ са регионалним
коморама у Румунији са којима ПКВ
има потписане споразуме о сарадњи
– ТИК Бакау, ТИК Бузау, ТИК Бихор,
ТИК Темишвара, ТИК Бистрита-Насауд,
као и бројне заједничке активности у
последњих неколико година. Нарочито
је потенцирао значај Луке Констанца

за српску, а поготово војвођанску
привреду и као један од закључака,
истакао даље повезивање Луке Нови
Сад и Луке Констанца.
„За првих девет месеци текуће године,
удвостручена је укупна количина робе

је 2.369.525 тона житарица, што је преко
37 одсто у односу на укупан промет“,
истакао је Вучуревић.
Председник Дарабан је нагласио
значај Дунава за економски развој
региона свих подунавских земаља, али и

У том контексту, током састанка су
размењени неопходни подаци, као и
информације у вези са предстојећим
сајамским манифестацијама у Букурешту
и Новом Саду.
Председник Привредне коморе

превезене између Луке Констанца и
Републике Србије, односно у првих
девет месеци 2019. године, промет је
прешао износ од 6,3 милиона тона, док
је у истом периоду 2018. године, промет
износио 3,2 милиона тона. У првих
девет месеци 2019. године, превезено

недовољну искоришћеност логистичких
потенцијала.
Један од закључака је да, и поред
изврсних
добросуседских
односа
две државе и њених региона, и даље
постоји велики недостатак у размени
квалитетних привредних информација.

Румуније Михаи Дарабан, који је уједно и
председник Привредне коморе региона
Констанца, упутио је позив делегацији
ПКВ да у наредној години посете
Констанцу и том приликом потпишу
Споразум о сарадњи са ПК Констанца.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају викендица, потез
Широко било, на плацу од 12
ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/2229643 и
060/5000854.
Продајем трособан стан 101 m²
у центру Вршца, Светосавски трг
бр.5. Тел. 013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел:
064/5983898
На продају двособан стан у
Иве Милутиновића 80-86 м². Тел.
062/511751.
Продајем двособан стан од 65м²
у Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834058 и 064/4943394.
Викендица од 80 квадрата , 25
ара плаца, вода, струја, укњижено,
Николино поље, Кајтасово. Тел. 21036-65 и 064/ 2274817.
Продајем кућу спратну на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/6859415 и
064/1641461.
Продајем кућу у ужем центру
Вршца у улици Гаврила Принципа.
Тел: 063/308355
Продајем двособан стан у
Панчеву 62 m², стан је у приземљу,
врло повољно Тел. 063/8524563
Продајем спратну кућу, гаража,
на плацу од 700 m 2 , може замена
и за двособан или једнособан стан
са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра
града. Тел. 064/2805862 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком
тргу за викендицу на брегу (ближе
граду). Тел. 061/2941161.
Продајем кућу на селу 30 км од
Вршца, са купатилом, у добром
стању. Тел. 061/6097917
Плацеви за продају од 600 m²
до 3000 m², на више локација. Тел.
064/1979069.
Продајем нову недовршену
спратну кућу на Гудуричком путу
( могућа замена за стан) Тел. 013/
806-815 и 065-6473655.
Продајем два ланца земље
потез Јарак, поред пруге. Тел 0641247557.
Продајем плац на брегу,
Горанска улица 1000 m², комплет
инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/3256070.
На продају кућа у Николинцима.
Тел. 060/6552301
На продају приземна кућа на
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379720.
Продајем двособан стан 59 m²,
2. спрат. Уз стан иду кухињски
елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед
на улицу. Тел. 064/3962064
На продају кућа улица Сремска
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске
школе. Тел. 063/8860704.
Продајем кућу или замена за
стан. Тел. 064/1685894.
Продајем гарсоњеру 35 m² у
Хемограду. Тел. 063/8055785.
Продајем стан 45 м² у Вршцу,
угао Стеријине и Анђе Ранковић,
може замена. Цена по договору. Тел
063/8548048 после 17 часова.
На продају два једнособна стана у
центру од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел.
064/2355436.
Продајем кућу у Избишту, са
окућницом и баштом, на плацу од
14,5 ари. Тел. 064/3906276
Мењам стан 43 м², приземље,
Архитекте Брашована за стан исте
површине на Светосавском тргу
исте површине уз моју доплату. Тел.
805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код
Градске болнице. Хитно. Тел.
061/1601215.
На продају плац, грађевинска
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
Кућа на продају, у улици
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне
површине 520 м2 од којих је 186 м2
стамбеног простора. Кућа поседује
два дворишта, башту и могућност
два засебна стамбена простора.
Тел. 013/ 832-924 и .061/ 6016736.
Стан на продају у дворишној
згради, која се налази у улици
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу,
на 1. спрату. Површине 48м2
са баштом у дворишту која је у
друштвеној својини и могуће је
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и
.061/ 6016736.
Продајем дворишну гарсоњеру
од 25 м², у ужем центру. Потребно
реновирање. Тел. 061/3215451.
Купујем гарсоњеру или мањи
једнособан стан. Тел. 061/7239352.
Продајем једнособни стан
44м² код Катедрале, реновирано
купатило, застакљена тераса,
одмах усељив. Тел. 064/3208414
На продају спратна кућа, ул.
Светозара Милетића, близу центра.
Тел. 060/7218959.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина 70 од 72 м². Тел.
064/2582696.
Продајем пола куће, бојлер на
струју нов 80 литара, идропак за
воду исправан „Север“, апарат за
варење „Кончар“, кућа или стан
за одржавање и чување. Тел.
064/1685894.
Приземна кућа комплетно
намештена, велико двориште,
башта на плацу величине 6 ари,
одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
Вршац. Тел. 064/6585499.
Мењам двособан комфоран
стан у центру, Стеријина улица, са
централним грејањем, кабловска,
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
и 064/1830312.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/1671519.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна,
горњи спрат сређен, доњи
делимично, кућа је квадратуре
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и
065/8360255.
Мењам двособан стан 59 м² за
кућу, у ул. Стеријиној, централно
грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор.
Тел. 830-701 и 064/1830312.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.
Продајем гарсоњерру или
мењам за једнособни стан. Тел.
833-478.
Хитно продајем једнособан
стан (46) у центру, реновиран са
намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у
центру, први спрат, стара градња,
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел.
064/2355436.
Продајем викендицу у Месићу.
Површине 2000 м², идеална за
виноград, баштенска кућица,
прилаз мост, артерска вода, на путу
до Караша. Тел. 064/1324531.
Продајем кућу у Великом
Средишту,
Железничка
158,
са окућницом и баштом. Тел.
062/8041649.
На продају плац (грађевинска
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
На продају кућа у Вардарској
улици бр 17 и кућа на Гудуричком

Број
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путу. Хитно са великим плацем. Тел.
064/2355436.
За продају стан од 45 м² преко
пута поште нова радња. Тел. 836096 и 060/3856594
Продајем кућу на веома лепом
месту код Виле брег, постоји
могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/3759459.
На продају кућа (новија спратна
и старија приземна) централно на
плин, ПВЦ, канализација, косовска
48, Вршац. Цена 70.000€ , или
мењам спратну за стан уз доплату.
Тел. 062/1106066
Хитно и повољно на продају кућа
у Великом Средишту са великим
плацем и баштом. Тел. 062/8041649
Кућа на продају ул. Другог
октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају
близу центра, Иве Милутиновића
80.Тел. 062/511751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Тел. 062/8232883
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/8221696
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/4902207
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/8909931 и
063/215854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/4486655
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
са
виноградарском
кућицом, има градски водовод. Тел.
060/7401210.
Продајем кућу од 53m² са
помоћним објектима 121m², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/0078668
Продајем плац у потезу
Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/7401210
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.
Купујем већи стан са лифтом или
кућу чврсте градње, може кућа за
рушење, предност шири центар,
брег. Тел: 064/8795697.
На продају трособан стан Тел.
013/807-767
Купујем стан на Вождовцу,
Београд, у новоградњи. Тел.
064/1374669.
Продајем двособан дворишни
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413
Продајем кућу са ппоткровљем
на плацу од 670 м² у ул. Јанка
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-2207.
Продајем плац на вршачком
брегу потез „Павлишко брдо“, 60
ари, погодно за виноград, воћњак
и пчеларе. Тел.060/1671519
Врло повољно кућа на продају у
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/8076858.
Хитно продајем дворишну
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин,
центар, прва зона одмах усељива.
Тел. 060/1434422
Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају стан двособан 69 м²,
лифт, централно грејање, подрум,
два балкона, трофазна струја,
паркет и плочице на Војничком
тргу у Вршцу. Повољно. Тел.
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066/5398048
Плац Х.Пинкија 134, 984
м², ширина до улице 17 м,
очишћен, ограђен, комплетна
инфраструктура, Може замена за
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.
Мењам два стана у Вршцу за
један у Београду. Тел. 065/8319255.
Поклањам кућу испред Виле
Брег на плацу од 6,5 ари, вода,
струја, канализација, асфалт улица
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, Трг Андрије
Лукића 4/2. Тел.064/2098617
На продају двособан стан у
строгом центру Вршца. Тел.
064/6610072
Продајме двособан стан 59
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски
елементи, плакар и клима. Одмах
усељив.Трг Андрије Лукића. Поглед
на улицу. Тел. 064/3962064
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина бр. 70, од 72 м²са
гаражом. Тел. 064/2582696и 807585
Продајем трособан стан на
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура.
Тел. 065/3293060.
Продајем кућу на углу Иве
Милутиновића и Козарачке. Тел.
064/8977766.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, други
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел.
064/2098617.
Хитно продајем леп и комфоран
стан у цетру града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем кућу у солидном стању,
кућа је усељива, налази се у Вршцу,
улица Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
Продајем викендицу у Дубовцу
30м од Дунава, на плацу од 7 ари,
кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ прозори,
сигурносна врата. Тел. 065/2510357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30 ари. Тел.
062/1081097

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/1255376
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије,
повољно, згодно за фризере и
занатлије. Тел. 064/1704999.
Радионица
за
издавање,
аутомеханичар – електричар итд.
Добра локација са паркингом. Тел.
064/1979069.
Новоизграђена кућа са баштом,
може намештена и ненамештена
на дужи временски период у
Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.062/1577261
Млађи брачни пар тражи старију
особу на чување, негу доживотну
бригу и помоћ за некретнину.
062/1577261
Центар гарсоњера за једну, стан
за две особе, намештено, одмах
усељиво, комуналије одвојене,
уговор и депозит обавезан, без
газде. Тел. 060/0411195.
Издајем намештену дворишну
гарсоњеру,
посебан
улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520955
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/1685894
Издаје се гарсоњера у центру
Вршца, посебан улаз, засебна
струја, плин, има кабловска. Тел:
069/2701066.
Издајем две собе за две девојке,
Иве Милутиновића 18б, клима,
централно грејање, цена 80 евра
без додатних трошкова. Тел:
069/2701066, и 013/834-065.
Издајем гарсоњеру у центру
Вршца, на тргу, поред Комерцијалне
банке. Тел: 062/582616.
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
новија градња, први спрат, тераса.
Повољно. Тел: 063/8221696.
Издајем двособан дворишни стан
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.
Издајем магацин 400 м²у Вршцу
ул. Подвршанска 17, има струју и
воду. Тел. 063/8100154
Издајеm двособан дворишни
стан. Тел. 013/831-538
Издајем комплетно сређену

гарсоњеру на Омладинском тргу,
преко од „Миленијума“ , на дужи
период. Тел. 064/3049145 и 832-867.
Издајем двособан стан у центру,
може и као једнособан, 4 спрат,
грејање на плин, погодан за
студенте, ученице и запослене
женске особе. Тел. 063/8909931
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и
013/835-354
Стан за издавање једнособан,
комплет
опремљен,
Иве
Милутиновића 94. Тел. 062/8257786
Издајем собу са купатилом
засебан улаз, клима, веш машина,
за ученицу или запослену девојку.
Тел. 013/401210 и 060/7401210,
060/1671519
Издајем спрат куће ученицима
на Војничком тргу, пшосебан улаз,
купатило, интернет и кабловска
као и употреба кухиње. Тел. и
065/6688383
Издаје се гаража на употребу у
Војводе Книћанина бр 70.Тел. 807585 и 064/2582696
Издајем стан у кући, засебан улаз
за ученице или запослене девојке.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Издајем намештен трособан
стан са плинским грејањем. Тел.
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен
стан, у Вршцу. Звати после 17
часова. Тел. 013 834 975.
Издајем намештен двособан стан
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен
стан, дворишни, све је посебно.
Тел.060/5805192 и 805-192
Издајем мањи локал у улици
Гаврила Принципа 45. Тел.
064/1443406

Продајем пола гробнице са
плочом. Тел. 061/6097917
Продајем гвоздену ограду за
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел.
062/329812.
На
продају
комбиновани
фрижидер
са
замрзивачем
у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831901 и
013/831-901
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60).
Купљен пре пар година, у добром
стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено
дубинско чишћење душека. Душек
у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се
налази у Вршцу и лако је доступан.
Тел 060 3333441. Цена по договору.
Продајем кућу, приколицу од
три тоне, машину за прање веша,
фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел.
013/283-2536.
Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/4695175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед,
две фотеље и сто. Све је очувано.
Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за
припреме факултет средња школа
ако желиш да успеш сигурно. Тел.
013/2839461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони
бицикла, 5,5 ланаца земље „Јарак“,

На продају две трубе КИНГ
(Чехословачке) Тел. 062/8010585.
На продају ловачка пушка
боксерица кал. 12, тоз-34 као нова.
Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/3057553.
Продајем
ТА
пећ
3,5
kw“Магнохром“ , комбиновани
шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/8347047.
Продајем бенџамине висине
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и
061/1884071.
Продајем два тучана казана,
један бакарни, фуруну и корито за
клање свиња. Тел. 062/8010585.
Продајем
њиву
на
белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са
прикључцима. Тел. 060/8060105.
Нов, некоришћен акумулатор
45 kw, пећ на плин коришћена 1
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен ,
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи.
Тел. 061/2188086.
Продајем кућице за псе, мачке
и птице, штендери за цвеће раних
врста, жардињере, полице за
цвеће, метална мрежица за кош.
Тел. 064/2805720.
Поштена и вредна жена помагала
би и бринула о старијој женској
особи у кући или стану. Тел.
064/2810216.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861-419
и 064/3892738.
Продајем
шпорет
струјаплин, вертикални замрзивач,
хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм.
Тел.064/2355426.
Продајем одличну ракију од
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.
Продају се трактори „Фиат“ 120
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел.
060/0877131.
Чувала бих старије особе у замену
за некретнину. Тел. 063/8448091.
На продају класичан ТВ
„Панасоник“ 80цм, очуван у
функцији. Повољно. Тел. 013/832153.
Продајем та пећ, скоро нова,
мало коришћена. Тел. 060/0825724.
На продају кран-дизалица од
виљушкара, погодна за монтажу на
трактор. Тел. 064/1297323.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални замрзивач, хаварисана
З-128, трофазни електромотори,
кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/1601215.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062/37236

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:

РАЗНО

kuhinja@hotelsrbija.rs

или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.

4 стола за кафић (метални), разну
одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет
на дрва „смедеревац“ деветку,
коришћен само годину дана. Тел.
062- 1510340.
Култиватор ИМТ 507, мало
коришћен, пумпу за воду вуче са
15 м дубине, круњач за кукуруз са
два улаза и додатком за силажу. Тел.
065/8806652
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/3175360.
На продају тв пријемник,
француски лежај, двосед, тросед,
фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“,
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/8696371.
Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482418 и
013/861-419.
На продају буишилица „Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/3208414.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/3805110
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/5221329.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“
(кабинет),
компјутерски
сто,
кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара комад.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. новембар 2019.

1717

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у Вршцу,
компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао за позицију
конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку и/или
пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички комплекс Град
Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни рад у Требињу ће трајати
3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и испуне очекивања на пробном
раду, биће примани у радни однос у Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се електронски
на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: Оглас за посао у
„Хелвецији“ - конобар.
Тел. 061/1338946.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове за
клање, и појилицу за воду велику.
Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за
децу или старије особе. Могуић
сваки договор. Тел. 060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,
као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем
и високом травом са тримером
или
мотокултиватором.
Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу Адриа,
исправну, комплетно опремљену,
регистровану до новембра 2019.
Тел. 064/ 0108921.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“, са мотивима „Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина
3 метра и ширине 1,20 метра. Цена
по договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“
бојлер. Тел. 069/8696371.
Продајем сингер машину, 2
очувана кауча. Тел. 063/8768575.
родајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни.
Тел. 069/8696371.
Продајем
плаву
колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/2579100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/3858314.
Купујем старе часописе„Булевар“
од 1990 до 2002. године. Тел.
065/8838634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер за
ноге купљен децембру гаранција
2 године. Тел.013/831-560 и
061/6806244.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/2805862.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете до 6
година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager BC 750

CS, бицикл Capriolo Metropolis,
телевизор Sony 70 цм. Тел.
064/5264980.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/1738628
и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/6975441.
Продајем цртеже за дечију собу
(без рама), димензије 22,9х30,5 .
Тел.064/2286449.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом
тримером и моторном тестером.
Тел. 064/1955269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/1955269.
Продајем тример за траву 165 kw,
двотактни, акваријум са прибором
300л и осовину са главчинама са
два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/2941161.
Продајем укоричен комплет
часописа „Сам мајстор“ годиште од
76,шиваће машине Багат и Сингер.
Тел. 061/1112821.
Продајем: кауч, витрину, плакар,
сто, столице, Тики бојлер. Тел.
063/287949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, Бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/2805881.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/9520727
На продају абрихтер и циркулар
, стаклене тегле 1кг, круњач и
пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица,
електрична
косилица,
ауто
приколица,
моторна
леђна
прскалица. Тел. 066/9520727
На продају тучани казан и корито
за клање свиња , траклене тегле 1
кг. Тел. 066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам и
поправљам повољно и квалитетно.

Тел. 063/482418 и 013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/1820521
На продају три капије гвоздене
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. Тел.
013/404-507
На продају кошнице са пчелама.
Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у
околини Пландишта, или старије
особе ради становања. Тел.
062/8727204
Повољно продајем етажни котао
на дрва са пумпом и експанзионом
посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа,
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503
Продајем монитор за компјутер,
тв vivax, твvox, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел.
066/9520727.
Немачки језик, часови у Београду.
Ради се по уџбенику Делфин
(Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200
динара. Тел. 062/1760629
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/1820521
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.
Тел. 064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за топљење
масти. Тел 064/6585499.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и
два колор телевизора екран 55. Тел.
064/1284698.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“,
радна свеска за рад, већа количина
конца у разним бојама, сталак за
рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 830077
Купујем тример за кошење траве.
Тел. 066/8204221
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,
повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411496

На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи сто,
шиваћу маину. Тел. 069/8696371
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну
величине Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/6607961
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/2717088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран,
алуминијумске
цеви за наводњавање, кавез за
коке носиље за 24 комада. Тел.
064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са
шест столица). Повољно. Тел.
064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
Тел. 063/7199076
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.
Продајем полован тример за
кошење траве (Vilager 1250 S),
купљен прошле године у мају
месецу, још увек у гаранцији. Цена
по договору. Тел: 063/8321772.
Продајем бојлер 80л, електрични,
100% исправан. Тел: 063/482418 и
013/861-419.
На продају Тики бојлер 10л, нов.
Тел: 063/482418 и 013/861-419.
Продајем лимунове, више
комада, цена повољна. Тел.
064/1335378.
Продајем мотор ВМ Горење.
064/1335378.
Продајем
земљу
на
белоцркванском путу. 1/3 ланца.
Тел: 013/833478.
Продајем плински бојлер неисправан, дрвени прозор
140х140 дупло стакло, дрвена врата
двокрилна већа за претсобље
са стаклима. Тел: 060/1671519 и
013/401-210.
На продају њива на београдском
путу у правцу Кевериша, површина
90 ари и 15 м2. Тел: 065/6919699 и
068/4063899.
Продајем 60 ари плаца на
вршачком брегу потез павлишко
брдо, погодно за виноград, воћњак
или пчелињак. Тел: 013/401-210 и
060/1671519.
Продајем старински дрвени
умиваоник, полукауч, витрину и
две фотеље, два сегмента дрвеног
регала. Тел: 060/1671519 и 013/401210.
Продајем мало коришћену
гарнитуру тросед, двосет и фотељу,
чаробну пећ, плинску боцу са
решовом, корито, бренер за свиње,
два казана за топљење масти. Тел.
065/6287260.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде, делимично
застакљено, свеукупне ширине
3,70 м висине 2,65 м за 25.000 дин.
Тел. 064/3392633
Продајем женски бицикл, уљани
радијатор за грејање, шиваће
машине, писаћу машину. Повољно.
Тел.064/1685244
Врло повољно нудим комплетан
материјал од две каљаве пећи. Тел.
064/5152245.
Жена 57 год. упознала би самца
човека, домаћина, ситуираног,
доброг, који хоће живот у двоје.
Нека ми се јаве особе од 60 до 70
година. Тел. 061/1347676.
Продајем две та пећи у солидном
стању. Купујем старе ручне и џепне
сатове. Тел. 063/1687471

Продајем сејалицу за жито,
запрежна преправљена за трактор
18 реди. Тел 065/2579100
Продајем
кауч,
дводелну
судоперу, витрину, креденац,
орман, мали прозор 60х60 са
стаклом. Тел. 061/1844316
Продајем кожну канцеларијску
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац. Тел.
064/3049145 и 832-867.
Продајем замрзивач, фрижидер,
електричну шиваћу машину. Тел.
827-367.
Продајем половну каду за
купатило стакло –пластика, крем
боје. Тел. 060/1671519 и 013/401201.
Улазна врата од јасена,
застакљена „Словенијалес“ кровни
прозор немачки са рамом Velukx
прозор вакумирано стакло1х 120.
Tel. 061/2188086
Аутомат
за
развијање
интраоралних
рентгенских
снимака
раз.стоматолошки
материјал. Тел. 061/2188086
Издајем казан за печење ракије,
довозим га на вашу адресу. Тел
062/502437
Продајем соковник Бош нов,
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики
5 и 8 л, високомонтажни по цени
20 €, судопера дводелна ростфрај
само корито, цена 2.000 дин. Тел.
063/1077271.
Купујем дечји креветац. Тел
064/3892738
Купујем аутоседиште за дете до
5 година и подметач за дете до 12
година. Тел. 064/3892738
Продајем апарат за варење,
професионални. Тел. 069/797606
Продајем
две
термоакумулиационе пећи од
седам и пет киловата, фрижидер,
женски бицикл, казан за котао,
котао и карлицу за свињокољ,
шиваћу машину кабинет Багат Ана,
дрвена собна једнокрилна врата
са ракастолом и дрвени дупли
прозор са ракастолом. Тел 834-549.
Купујем аутоседиште до пет
година. Тел. 063/482418
Купујем дечји креветац без
душека, аутоседиште од 5-12
година. Тел. 063/482418.
Продајем собну витрину, кауч,
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну
бакарну прскалицу, отоман, вунене
јоргане, кухињску витрину. Тел.
064/3906276
Пружан услуге пеглања на сат.
Тел. 061/2059900.
Продајем кајле идеалне за
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел.
063/8420246
Продајем креветац са душеком,
дечија колица, дечjу столицу
за храњење, украсне оградице
за креветац. Клуб сто, вунене
тепих стазе. Teл. 060/6262984.i
064/9158835
Продајем двосед браон боје,
плиш, цена 4.000 дин и каду за
купатило стакло-пластика цена
4.000дин.Тел. 060/7401210
Продајем ручни фрижидер
28 л, стаклени балони за ракију,
машину за млевење меса, машину
за млевење ораха, малу машину
за млевење парадајза, пластичну
бурад за ракију. Тел. 064/3906276.
На продају тостер, миксер,
грил, ел.роштиљ равна плпча,
електрична месорезница, све
је ново, фирма Горење. Тел.
0643906276.
Продајем собна врата 2 ком.Тел.
064/2906053
Поклањам
два
мачета.
Тел.064/9174777
Продаје се радијатор(ребра)
чланова 13, димензија 98х98
Повољно.Тел. 060/0833293
Продајем машину за шивење
исправну Necchi, тепих велики
очуван, фотељу на расклапање,
велики трпезаријски сто, 6 столица,
велику каду. Тел. 065/83192255
Кварцна грејалица 2400w нова
1500, 3 кауча пресвучена по 2000,
казан за маст с фуруном спорет
Алфа план 70 на дрва 10.000. Тел.
063/7722120
Продајем прасиће до 25 кг
у Малом Жаму и патке, може
и заклане. Тел. 013/838-351,
060/4441538 и 060/4002263
На продају тросед, три фотеље,
табуре, клуб сточић, фрижидер.
Цена по договору. Тел. 064/6610072.

На
продају
две
трубе
„Кинг“Чехословачке.
Тел.
064/3962064
На проадју један бакарни и
два тучана казана, нова, фуруна
и корито за клање свиња. Тел.
064/3962064.
Продајем климу мало коришћену,
нову судоперу, бутан боцу, велики
горионик, Тел. 063/304163
Правим (месим) ситне колаче
и домаћу супу по наруџбини
од домаћих јаја у Малом Жаму.
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и
060/4441538.
Продајем бојлер од 10 литара.
Тел. 064/2582696и 807-585
Продајем
два
стилска
трпезаријска ормара. Повољно.
Тел. 060/0839943
На продају је пианино- Украјина,
цена 350€. Тел. 065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни мањи
дупли прозор и ракасто, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.
Грађевински пословиповољно и
квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну
веш машину Горење WT63090
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел.
064/3392633
Продајем судоперу, сто и
столице. Тел. 064/2262883
Продајем пржионицу кафе
са
комплетном
опремом,
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2 1988. год.
регистрован до 22.11.2019.Тел.
069/8723809.
На продају трактор ИМТ 560,
врцаљка за мед од три рама, Голф
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/
807-439.
На продају нисан примера 2.0 д.
год.2000. исправан, нерегистрован.
Тел. 064/1297323.
Југо 55, 93 годиште у возном
стању, мотор и мењач добри,
лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром
стању, ентеријер добар, све браве
раде. Цена 299 €, може договор.
Регистрација истекла у марту.
Може замена за Томос аутоматик
или АПН-6. Тел. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште,
у одличном стању, први власник,
регистрован до априла. Цена по
договору. Тел. 064/1286044.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година
производње 2000. Повољно!
Телефон 064- 84-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште,
на продају, регистрован, гас
атестиран. Цена 400 €, није фиксно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419.
На
продају
Мазда
626
регистрована до 06.05.2019. у
добром стању Повољно, цена 550
€. Тел 064/5125724.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006.
годиште, цена са попустом до 13.09.
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.
Продајем шкоду фабиу 1.2,
2007, бензин-гас, регистрована
до 04. 2020., атестирана до 04.
2021. прешла 137.000 км. Тел.
063/8548048 после 17 часова.
Продајем Заставу кец, очуван,
нерегистрован, 1989. год, у
возном стању. Тел: 060/3060960 и
060/4002263.
Продајем тјоту Јарис 2003.
годиште. Цена по договору. Тел.
064/2438950.
Т-12 мотор на продају, исправан
у возном стању. Тел. 063/482418 и
013/861-419
Продајем гранд сеник 1,9 дизел,
2005. годиште, еуро4, странац, у
одличном стању. Хитно и повољно.
Тел. 069/797606
На продајем Рено Лагуна2003,
2,0 турбо бензин, урађен велики и
мали сервис Регистрован до јула
2020. год, Тел. 064/5672185
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА 39, БРОЈ 961, 23. MAJ 2014.

НЕДЕЉА ХУМАНОСТИ
Манифестација „Ноћ музеја“ планирана за 17. мај,
одложена је у целој Србији због ванредне ситуације
настале услед поплава које су захватиле велики део
земље и региона. Неке институције, а међу њима и
вршачко Удружење за промоцију културе и науке
„Тачка сусретања“, замениле су планиране програме
акцијом „Ноћ хуманости“. Акција хуманости у „Тачки
сусретања“ настављена је и сутрадан, а онда и
наредне недеље. Удружење за промоцију културе
и науке ступило је у контакт са Црвеним крстом
одмах по отказивању „Ноћи музеја“ и почело са
прикупљањем помоћи. Од суботе је прикупљено
доста ствари, - Непрестано обавештавамо људе
путем друштвених мрежа о актуелној ситуацији у
Србији и региону, као и о стању прикупљене помоћи
и тренутно најнеопходнијим стварима за угрожене –
кажу оснивачице Удружења: Марија Добрић, Марија
Васић и Маја Митровић.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (196)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
Политичке промене. - Банат се утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво
резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну
гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже
јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА 39, БРОЈ 961, 23. MAJ 2014.

ПРЕМИЈЕРА И ПРВА РЕПРИЗА У
ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ

Премијера представе професионалне сцене на
румунском језику „Сан летњег сна“ у режији Елене
Иванке по Шекспировом тексту „Сан летње ноћи“
биће изведена на великој сцени Народног позоришта
„Стерија“ сутра (субота, 24. мај) у 20 часова, док ће се
прва реприза играти наредног дана, у недељу, такође
у 20 часова. Према одлуци ансамбла, премијера и прва
реприза играће се у хуманитарне сврхе.
- Желимо да се на овај начин придружимо свима који
су помогли унесрећене у ванредној ситуацији – рекла је
глумица Отилија Пескариу.
- Представа се игра у ситуацији када је Србија у
жалости, али се надам да ће кроз ову представу и
глумци и публика постати јачи. Можда ће позориште

у овој ситуацији пронаћи своје место и помоћи свима
нама, јер то и јесте његова улога – истакла је редитељка
Елена Иванка, која је прошле годинеу Народном
позоришту „Стерија“ режирала представу „Неспоразум“
Албера Камија.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Које слободнијим кретањем
на пољу удружења, које опет
деловањем страних дружина
пострекнути, и овдашњи Немци
основаше „ мушко певачко
друштво“, које се је у главној
седници од 8. августа 1861.
конституисало. 21. маја 1866.
светковало је ово друштво
свештање своје заставе. На
светковини
присуствовале
су,
међу
осталима,
тамишградска,
липовска,
панчевачка , белоцркванска
и оравичка певачка дружина
корпоративно, а лугошка
и хацфелдска преко својих
депутација 1).
Друга дружина која је
такође млого допринела,
да се подигне дружевност,
јесте „немачко позоришно
дилетантско друштво“. Ово
друштво деловало је од 1862.
до 1870. Заједно са певачким
друштвом оно је, на својим
почешћим, јако посећиваним
забавама, прикупљао тада
овдашње одабраније немачко
становништво. За ове периоде
овдашње
становништво
редовно се је наслађивало и
позоришним представам као
и данас. Немачко позориште
долазило је сваке године,
мађарско је било до 3 пута, а од
1805, редовно је долазила амо
да гостује и новосадска српсконародна позоришна дружина.
“Домаће позориште”, Што га је
основао Карло Це 1865. ради
зимњих представа немачком
дилетантском
друштву,
обновљено је 1870, односно
повећано је и украшено, и
још 23. октобра т.г. отворено
као позоришна дворана 2). Од

сада се позориште више није
морало потуцати по “енглеској
краљици”, или по “угар. круни”
(затворена 1865.) осим тога од
сада су и концерти као и све
остале вештачке продукције
приређиване већином такође у
целом позоришту. Од немачких
позоришних дружина, које
су
овде
представљале,
споменућемо:
Пфалцову,
Отепову, К. Ремајеву, од срп.

народ. позоришту дружину и
Кнежевићеву, а од мађарских
Мадарасову и Мишколцијеву.
Са српске стране је срп. црк.
певачко
друштво
својим
“беседама”млого допринело,
да се подигну друштвене
прилике, кад је ова дружина
1869. славила свештање своје
заставе силан свет се слегао у
Вршац.
У лето 1868. образован
је овде и један одбор
српског културног друштва
“Омладине” , у које се одмах
на почетку уписало на 150

1) „Wеrschеtzер Gebirgsbote“, г. 1866. број 21.- Јуна 26.1886. светковала
је ова дружина,
уз суделовање срп.цркв. певачког друштва, занатлијског и
виноделског друштва, једном „певачком“ у „домаћем кругу“ своју 25.
годишњицу.
2) Исто, год. 1870. бр. 36. и 44.
3) „ Wеrschеtzер Gebirgsbote “, год. 1868. бр. 24.

чланова. 3). У овој периоди
нарочито
је
трговина
узела била маха, поглавито
поводом јачег развића и
популаризовања асоцијације.
На један мах појавише се млога
акционарска подузећа.Прво
беше штедионица. Пошто је
1862. под градоначелником
Станчићем последњи пут
напразно
покушано,
да
варошка
општина
оснује
штедионицу 4), основаше је
год. 1867 приватни људи. Ова
штедионица конституисала се
је 2. јануара 1868., изабравши
себи за управитеља витеза
Карла Хрубеја, а отворена је
20. фебруара и г. 4). Она још и
данас цвета и јако је на гласу.
Одличном и мудром управом,
као и савесношћу својих
чиновника, она се броји међу
најкорисније заводе у земљи,
тако посебно и у овој општини.
Веђ августа 1868. основан је
и други завод, и то је Вршачка
трговачка и занатлијска банка”.
Она је имала 1000 акција по
100 фор., што чини главницу
од 100.000 фор. у акцијама.
Ова банка отворена је 10.
новембра 6). Почем се 1864.
бадава радило на томе, да се
оснује и “немачко винарско
друштво” г. 1869. засновано
је “винарско и експортно
друштво”. И оно је имало 1000
акција по 100 фор. што чини
главницу од 100.000 фор. у
акцијама. Ово друштво имало
је своје сопствено стовариште
вина у Бечу, како би вршачком
вину непосредно, под његовим
правим именом, прокрчило
пут у свет. 7).

4) О том се световало 21. септембра 1862.
5) „ Wеrschеtzер Gebirgsbote “, год. 1868, прве године износило је
примање штедиончино : 486.720 ф. 83 н., а издавање је било за 11.327
гор. 57 н. мање.
6) Исто
7) Исто, од год. 1869. бр. 23
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КО Ш А Р К А

ТРЕЋОМ ПОБЕДОМ У СЕЗОНИ ВРШЧАНИ СЕ УЧВРСТИЛИ У ВРХУ ТАБЕЛЕ КЛС

ВРШАЦ ВЛАДА ВОЈВОДИНОМ

Вршац је у току читаве утакмице против
Војводине био бољи ривал, имао константну
контролу резултата, кошем Билера 28. минуту,
водио је са 16 поена разлике (71:55), али је
ипак у последњим минутима у СПЕНС-у виђена
драматична завршница. Јунак је био Џони Васар,
стрелац победоносних кошева са линије слободних
бацања који су екипи тренера Дарка Костића
донели трећу победу у сезони.
Тренер Вршца Дарко Костић рекао је да су
највише проблема имали са ниском петорком
Војводине: Очигледно је да лакше играмо против
екипа које имају класичне центре. На моменте
смо били добри и у нападу и у одбрани, али када
смо имали највећу предност, одмах је кренуло

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО
Тамиш - ОКК Београд
Нови Пазар - Колубара
Војводина - Вршац		
Металац - Напредак		
Дyнамиц - Златибор		
Слобода - Дунав		
Борац - Младост		

78 : 72
100 : 66
92 : 94
61 : 71
94 : 82
97 : 78
105 : 67

1.Борац 			
2.Златибор 		
3.Слобода 		
4.Напредак 		
5.Дyнамиц 		
6.ОКК Нови Пазар 		
7.Вршац 			
8.Тамиш 			
9.Дунав 			
10.Колубара ЛА 2003
11.Металац 		
12.Младост 		
13.ОКК Београд 		
14.Војводина 		

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ВОЈВОДИНА - ВРШАЦ 92:94
(21:25, 18:19, 29:31, 24:19)

Дворана СПЕНС, судије: Мрдак, Стрика, Милорадовић
ВОЈВОДИНА: Зарић 2, Пејовић 1, Радуловић 30, Асановић 7,
Дамјановић, Кумовић 2, Лобарев 23, Мандић 1, Живковић 10,
Шрајер 2, Латифагић 14, Симовић.
ВРШАЦ: Милошевић 4, Димић 14, Васар 12, Ћирковић 8,
Аџић 2, Грушановић 14, Газибеговић 2, Савовић, Грбовић 2,
Чампара 19, Билер 17, Шћекић.

утркивање ко ће пре да шутне. Мислим да смо
утакмицу морали да преломимо много раније, али
поновио нам се пад концентрације и интензитета
у одбрани што је Војводина успела да искористи
и врати се у меч. Довели смо сами себе у проблем,
срећом успели смо да га решимо на најбољи начин.

Показали смо карактер, али рекао сам играчима
да у утакмицама са озбиљнијим ривалима то неће
бити довољно. Не смемо себи да дозволимо такве
осцилације, иако још увек радимо на уигравању и
тражењу улога у тиму.
Играч Вршца Лазар Грбовић честитао је играчима
Војводине на фер и коректној игри.
- Знали смо да нас чека тежак меч у Новом
Саду. Добро смо почели утакмицу, поготово смо
добро отворили друго полувреме, али у последњој
четвртини десио нам се велики пад концентрације.
Дозволили смо Радуловићу да се разигра, дали су
нам доста лаких поена, али смо на крају уз доста
среће дошли до победе.

НИКОЛА ШЋЕКИЋ

4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4

ОД Б О Ј К А
ВРШАЧКИ ОДБОЈКАШИ СТАРТОВАЛИ
ПОБЕДОМ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

БАНАТОВ РЕВАНШ УЖИЧАНИМА

8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4

НОВИ ИГРАЧ ВРШЦА
Кошаркашки клуб Вршац појачао је центарску
линију доласком Николе Шћекића који је
претходне две сезоне играо у Америци за
Универзитет Јужна Флорида. Шћекић је висок
216 сантиметара, већ две недеље тренира са
Вршчанима, у Новом Саду на утакмици против
Војводине по први се нашао у саставу, али није
улазио игру. Његов деби очекује са на утакмици
против Металца.

УБЕДЉИВА ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА

РАДНИЧКИ (БГ) - ВРШАЦ 37:56
(9:14, 7:2, 8:14, 13:26)

БАНАТ - УЖИЦЕ 3:1 (25:16, 12:25, 25:22, 25:19)
Одбојкаши вршачког Баната забележили
су одличан старт у новој сезони Прве Б
лиге савладавши увек неугодан тим Ужица.
Изабраници
тренера
Игора
Сантрача,
ношени снажном подршком публике са
трибина, одлично су почели и завршили меч
препустивши ривалу свега један сет. Показало
се се још да су утакмице Вршчана и Ужичана
права посластица било да се игра у Миленијуму
или Великом парку.
Вршчани и у наредном колу играју на свом
терену, у недељу од 20 часова, у Миленијуму,
дочекаће екипу Топличанина из Прокупља.

.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ (ЖЕНЕ)

ПРВИ ТРИЈУМФ
ОДБОЈКАШИЦА БАНАТА

БАНАТ - КИКИНДА 3:2
(25:21, 16:25, 23:25, 25:22, 15:12)
Одбојкашице Баната су у узбудљивом сусрету
са Кикинђанкама успеле да направе велики
преокрет и славе прву победу у сезони. Гошће
су водиле са 2:1 у сетовима, али су изабранице
тренера Николе Савина успеле да добију
наредна два и славе у драматичној завршници.
У наредном колу Банат гостује екипи КИ 0230.
Одбојкашице Вршца доживеле су други
пораз, овог пута од лидера на табели, Одбојка
013 из Панчева, максималним резултатом.
Прилику да дође до прве победе Вршац ће
имати у недељу када у Миленијуму од 14:30
часова дочекује екипу Пролетера.

Дворана: Слободан Пива Ивковић, судије: Јовичин,
Табашевић
РАДНИЧКИ: Јовановић 2, Станковић, Комазец, Домазет
4, Стојановић 5, Динчић 14, Дедовић 2, Дивјак 8, Баковић,
Вујасевић 2, Ђуришић, Митровић.
ВРШАЦ: Вучковић 16, Стаменковић 6, Керкез 5, Милетић
10, Ковачевић 3, Ратковић, Бабић, Веригић, Крстајић 11,
Стјепановић, Цера, Бошњић 5.
Кошаркашице Вршца забележиле су нову победу у 2.
Женској лиги Србије, савладавши у гостима екипу Радничког
из Београда резултатом 56:37. Најефикасније у победничкој
екипи биле су Данијела Вучковић са 16 поена,Невена
Крстајић са 11 и Ана Милетић са 10 поена.
У следећем колу кошаркашице Вршца дочекаће на свом
терену екипу Спартака. Утакмица се игра у суботу, 2. новембра
од 15 часова.

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО
Дуга – Србобран		
Раднички (Б) - Вршац
Спартак – Милешевка
Љубовија - Раднички
Карабурма - Арт Баскет

82 : 52
37 : 56
66 : 61
62 : 72
35 : 65

1.Арт Баскет 		
2.Дуга 			
3.Раднички 2016 		
4.Милешевка
5.Вршац 			
6.Спартак 		
7.Карабурма 		
8.Србобран 		
9.Раднички (Б) 		
10.Љубовија 		

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
3
2
2
1
0
0
0

0
0
0
1
2
2
3
4
4
4

8
8
8
7
6
6
5
4
4
4

Убедљив тријумф: Данијела Вучковић.

СПОРТ

ПЕТАК • 1. новембар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У ПЕРЛЕЗУ

ПРОПУШТЕНЕ ПРИЛИКЕ ОДВЕЛЕ У ПОРАЗ
ВОЈВОДИНА - ОФК ВРШАЦ 2:1 (1:0)

Лош почетак меча и велики брј пропуштених прилика
одвеле су у пораз фудбалере ОФК Вршца који у Перлезу
нису били на нивоу игара из претходних неколико кола.
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића тек су у другом
полувремену успели да дођу до правог идентитета своје игре,
међутим због неефикасности, не и до резултатског преокрета.
- Морамо што пре да заборавимо лоше издање и да

се окренемо новом искушењу. У Новим Бановцима чека
нас можда и тежи противник него што је била Војводина
и мораћемо да се максимално мобилишемо. Омладинац
својим квалитетом не заслужује тренутни пласман на табели,
али трудићемо се да им не дозволимо да га поправљају
против нас, рекао је шеф струке Вршчана.

П А РА ГЛ А Ј Д И Н Г
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ НА ЦИЉ ОДРЖАНО У ВРШЦУ

ВРШЧАНИ ПОНЕЛИ ТИТУЛУ ДРЖАВНОГ ПРВАКА

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 11.КОЛО
Раднички (Зр) - Омладинац		
1. Мај Рума - Борац 		
Железничар - Раднички 1912
Братство 1946 - Раднички (СМ)
Козара - Бачка 1901 		
Динамо 1945 - Хајдук 1912 		
Бечеј 1918 - Дунав 		
Војводина 1928 - ОФК Вршац

1:0
0:1
1:1
1:2
1:3
2:1
3:0
2:1

1.Железничар
11
2.Бачка 1901
11
3.Раднички (Зр) 11
4.Раднички 1912 11
5.ОФК Вршац
11
6.Динамо 1945 11
7.Братство 1946 11
8.1. Мај Рума
11
9.Бечеј 1918
11
10.Борац
11
11.Раднички (СМ) 11
12.Омладинац
11
13.Војводина 1928 11
14.Хајдук 1912
11
15.Козара
11
16.Дунав
11
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На државном првенству у параглајдингу у
дисциплини прецизно слетање, које је одржано
протеклог викенда у Вршцу, најуспешнији је био
Драган Попов из Параглајдинг клуба „Беркут“
из Вршца, који је постао нови државни првак у
појединачној конкуренцији. Друго место са само
два бода заостатка освојио је његов клупски колега
Горан Ђурковић, а треће место је припало Дејану
Валеку из Аероклуба „Нови Сад“.
На такмичењу је одржано укупно седам серија,
а победник је прво место заслужио понајвише
захваљујући једној такозваној „нули“, најпрецизнијем
приземљењу у сам центар циља у петој серији. Поред
три прва пласирана, четврто место је освојио Иван
Павлов из АК „Нови Сад“, те су тако сам врх табеле
заузели чланови параглајдинг репрезентације у овој
дисциплини, уједно и стипендисти Министарства
омладине и спорта Републике Србије.
Са добрим појединачним резултатима, такмичари

из Вршца су постигли и да прво место у екипном
пласману буде њихово, те је екипно злато освојио
„Беркут“, друго место Аероклуб „Нови Сад“ и
треће место Параглајдинг клуб „Бели орлови“ из
Пожаревца.
Такмичење у Вршцу је уједно било и завршно коло
лиге Србије у прецизном слетању, па су проглашени
и победници лиге. У генералном пласману лиге
Србије прво место је освојио Драган Попов и на
тај начин сезону завршио са дуплом круном. Друго
место је освојио дејан Валек из АК „Нови Сад“, а
трећу позицију са истим бројем поена у генералном
пламсану су поделили Горан Ђурковић из „Беркута“
и Иван Павлов из АК „Нови Сад“. У екипном пласману
лиге, најбољи у 2019. години су били такмичари
АК „Нови Сад“, испред другопласираних пилота из
Вршца и трећепласираног Клуба ваздухопловних
спортова „Кошава“ из Београда.

ФУ ТС А Л

СЕРИЈА ФОРУМА
ФОРУМ – ДИНАМО 9:6 (5:5)

Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије:
Божовић, Вујић (Кула), Ћировић (Вршац), стрелци:
Јанковић у 1, Самарџија у 9, Корња у 10, Радак у
18. и 28, Везмар у 19, и Богдановић у 21, 36. и 39.
минуту за Форум, Ирићанин у 11, Пештерац у 13. и
37, Каранфиловски у 14. и 15, Миловац у 16. минуту
за Динамо, жути картони: Борковић, Богдановић,
Везмар (Форум), Каранфиловски (Динамо)
ФОРУМ: КИКОШ 7, БОРКОВИЋ 7, ЈАНКОВИЋ 7,5,
РАДИСАВЉЕВИЋ 7, БОГДАНОВИЋ 8, Лукић 7, Радак
7,5, Везмар 7,5, Рашић 7, М. Борковић -, Корња 7,5,
Богданов -, Самарџија 7,5.
ДИНАМО: ЈАЋИМОВИЋ 7,5, РАДОЈИЧИЋ 6,5, ИЛИЋ
6,5, ИРИЋАНИН 7,5, ЛАЗАРЕВИЋ 6,5, Пештерац 7,5,
Каранфиловски 7,5, Ђукановић -, Миловац 7,5,
Вукајловић, Дотлић -.
Играч утакмице: Марко Богдановић
Јужнобанатски дерби имао је невероватно
узбудљив ток. Вршчани су одлично почели меч и
за десет минута игре стекли убедљиву предност
(3:0). Панчевци се нису предавали и у другом
делу другог полувремена не само да су преузели
теренску иницијативу већ су за пет минута успели
да постигну пет голова и поведу са 5:3. То није био
крај узбуђењима у првом делу меча, Радак и Везмар
постигли су изузузетно ефектне поготке па се на

Партизан (Г) - Долина		
Раднички (Б) - Црвена звезда
Будућност (А) - БАК		
Хајдучица - Југославија		
Раднички (К) - Партизан (У)		
Слога (БНС) - Јединство (В)		
Стрела - Потпорањ		
Спартак 1911 - Полет (Ид)		

2:2
2:1
2:2
3:2
3:0
0:4
3:0
4:3

1.Јединство (В) 11
2.Стрела
11
3.Раднички (К)
11
4.Потпорањ
11
5.Долина
11
6.Слога (БНС)
11
7.Спартак 1911 11
8.БАК 		
11
9.Раднички (Б) (-1) 11
10.Партизан (Г) 11
11.Полет (Ид)
11
12.Партизан (У) 11
13.Југославија
11
14.Црвена звезда 11
15.Будућност (А) 11
16.Хајдучица
11
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ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 10. КОЛО

одмор отишло са нерешеним резултатом. У другом
полувремену изабраници тренера Ненада Варађана
поново су дошли до своје игре са почетка меча, а
велико самопоуздање екипи Форума давао је голман
Кикош који је са неколико парада зауставио опасне
покушаје Пештерца и Каранфиловског. Богдановић
и Радак су Вршчанима поново обезбедили убедљиву
предност од два гола разлике, тада је Динамо заиграо
рискантно, са играчем у у пољу уместо голмана,
два пута су његови играчи погађали оквир гола, а
Вршчани су у контранападима пропуштали прилике
да осигурају тријумф. Питање победника решио је
Богдановић, када је преко читавог терена успео да
нађе пут лопти до мреже.
Форум је на лидерској позицији са све три победе
у досадашњем току првенства.

Борац (ВС) - Караш (К)		
Партизан (К) - Вултурул		
Војводина (ЦЦ) - Борац (ВГ)		
Шевац - Банат (Д)			
Дунав - Ратар			
Банат (И) - Караш (Ј)		

3:2
1:2
1:0
2:2
3:0
3:1

1.Дунав 		
2.Банат (И)
3.Вултурул
4.Шевац 		
5.Банат (Д)
6.Ратар 		
7.Војводина (ЦЦ)
8.Борац (ВГ)
9.Караш (Ј)
10.Партизан (К)
11.Борац (ВС)
12.Караш (К)
13.Полет
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